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مشارکت در باروری یک دستاورد

در آستانه سي و ششمين سالگشت شهادت
بنيانگذاران سازمان مجاهدين خلق ايران؛ محمد
حنيف نژاد ،سعيد محسن ،اصغر بديع زادگان ،دستاورد
حاضر را به روان پاك آنان و به مردم عزيزمان تقديم
مي كنيم ،باشد تا هموطناني كه به نحوي با اين سه
بزرگوار ارتباط داشته ،يا ديده ها و شنيده هايي دارند براي
ما بفرستند تا در اسرع وقت بتوانيم اين مجموعه را
كامل كرده و پس از سير قانوني ،آن را منتشر كنيم.

به نام خدا
یادآوری
با پيروزي انقلب اسلمي در بهمن  ،1357قدرت و دستيابي به آن ،ما را از ياد مجاهدان و مبارزاني
كه زمينه ساز انقلب شده بودند ،غافل كرد .بعد از انقلب ياد اين يادآوران و گوهرهاي تابناك را به
فراموشي سپرديم و چنان قحط سالي شد كه ياران فراموش كردند عشق...
دستاورد حاضر كه باتلش هاي بيشائبه هدي صابر گردآوري شده ،يادي است از سه يادآور ،سه
هم پيمان عشق و سه بنيانگذار سازمان مجاهدين محمدحنيف نژاد ،سعيد محسن و اصغر بديع زادگان كه
در سحرگاه چهارم خرداد  1351به ديار دوست شتافتند .جان دادند اما جانان نفروختند.
با اين اميد كه اين تلش – هر چند دير شده – ادامه يابد و محدود به اين سه يادآور نماند.
«هم پيمان عشق» الهام گرفته از نيايش علي (ع) است كه مجاهد شهيد سعيد محسن هم در پي
هر نمازي ،آن را زمزمه مي كرد و با آن مأنوس بود :الهي حليف للحب في الليل ساحر يناجي و يدع
المغفله يهجع.
زند داري مي كند در حالي كه غافل ،از غفلت
يمان[[ عشق ،با نيايش و دعامندي ،شب ه
«پروردگارا هم پ
خود ،هم غافل و هم در خواب است».
سعيد با اين روش هميشه خود را مخاطب خدا مي كرد تا از قرآن چيزي بفهمد و براي حل مشكلت
راهكاري بيابد.
لطف ال ميثمي

به اسم دوست
مردانه وداع سحرگاهی
بــه قــ!در لحظاتــي چنــد ،نــه افـزون تــر
ديـــده بــر ب!نــد با مـ&ژگاني شايـــــد تـ!ـــر
يــاد آر گلفــام سحـرگاهي در فرخنده بهاري
كـــه ســـرآمـد انتظار وهم حيات جوان او0لني
قفـلـي چرخيــد ،آهنيناليد ،پاشنه اي گرديد
سكوت محض بند چنداسمي درفضا پاشيد
هبان د
نگ ر
آذري مردي برخاست بي هيچ ترديد بي هيچ لرزش
از بيـخ ناي ،متين وخــوش يقيـن برآورد غرش؛

«زندهباد اسلم ،زنده باد قرآن ،مرگ بر امپرياليسم»
بـنديــان يك باره برخاستند ،قطره برگونه
بـا قلبي پرطپـش ،پر كينـه ،دلي گلگونـــه
دانستند همگان ،گاه است گاه وداعیاشك ساران
بر ديده و گونه و گريبان ،واپسينبوسه باران
دگرباره ديده بر بـند ،ديدگاني شايـد خيـــس
در منظــر آر ،بدرقة دگر مردي بسان قديس
ماركسيست هاي بند ،صف بسته ،خبردار ،بيقيل و قال
وقت عبور اصغر پشت سوخته ،بيادعا ،افتاده حال
قـــدري آن ســوتـــر نيـــز ديــدني است
رؤيـت اين گونه رفتار،بس تأمل كردنــي ست

در پـرده اي دگر ،شادان مردي خندان ،مستان
جامه دانيم چيد بهررفتن از اين كاشان
باروب&ن مي بست،

باري ،باري به صف شدند پنج مجاهدپاك باز
با وجـــد درون ،آخريـــن ترانه كردند ساز؛

«جهان خوار و دژخيم و وابسته هان! تو محكوم مرگي و ما جاودان»
لحظه هابي تاب ،راه گذر باريك ،همچنان هوا تاريك
فاصلــه اويــن تـا چيتگــر دم به دم نزديك
آن گ!ه كه شد گـــرگ و ميش هوا ،با حضور صبـا
چــوبــه و س&ـــرب و تيــرانــداز ،جمله مهي0ا
اين همه ،اسباب هميشه آمادة ميهن من ،ميهن تو
تا پ!ر پ!رك شوند هر دم ،گل_ بهاران نـو به نـــو
خونتاي خون خوار كيفي ك&ــش ،عجول و پرشتــاب
پنج مرد بسته به چوبه ،كماكان رزمنده ،هم چنان شاداب
اندكي پيشاز عمل ماشه چكان هاي صورت_ سنگ
رهــرو كوچهپس كوچه هاي عاشقي تنگ در تنگ
افسر توپخانة دوران وظيفه ،باني نهاد نوپوي نوپايه
فرماندهي ميدان آتش خود را نيز خود گرفت برعهده؛

«من ،محمد حنيف نژاد به شما فرمان آتش مي دهم»
ز آميزش برق آتش و خون ،افق اندكي گراييد به رنگ سرخ
مواره رخ به رخ
مردان چهارم خرداد با نسلهاي پس از خود ،ه
آمــوزگاران ناديــده ام ،د!رسم دادند بر تختة سپيد پرثبات
رقصنــده در طــول حيات ،پهلوان به وقـــت وفـــات

هدي

قبل از آغاز
محتواي مجموعة «سه هم پيمان عشق» بخشي برگرفته از ميدان مصاحبه و بخشي گردآمده از مكتوبات و
مستندات منتشره است .متن مصاحبه ها ،فراز به فراز به صورت موضوعی تنظیم و تفكیك و مجموعة مكتوبات و
مستندات نیز با همان روش تقسیم بندی شده اند .از مجموع فرازهاي برگرفتهاز مصاحبه ها و مستندها ،بيست و
يك فصل فراهم آمد .ده فصل نخست ،روند تكوين شخصيت و هويت محمد حنيف نژادو ديدگاه هاي او را پي
مي گيرد .سه فصل بعد به طور عمومي به ضربة 50و زندان مي پردازد ،فصل پس از آن مرگ پهلواني جوان
اولن را تصوير مي كند و سپس تلقي ديگران از محمدآقا و سير سعيد محسن واصغر بديع زادگان ره گيري
مي شود .متن این مجموعه با فصل «جوان اولن كه بودند؟» و اطلعيه ها و سرودها وسروده هاي پس از
شهادت آنان ،به تهمي رسد.
در ميدان مصاحبه براي ثبت وضبط ديده ها وشنيده ها و انباشته هاي پس پيشاني ها به سراغ كساني رفتيم
كه نام شان به ترتيب حروف الفبا در فهرست ذيل آمده است:
علي اكبر بديع زادگان ،1317 ،برادر علي اصغر بديع زادگان
محمد بسته نگار ،1320 ،عضو انجمن اسلمي دانشجويان دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در
انتهاي دهة  1330و ابتداي دهة  ،1340عضو نهضت آزادي ايران 1358 - 1340
محمد توسلي ،1317 ،عضو انجمن اسلمي دانشجويان دانشكدة فني دانشگاه تهران در نيمة دوم دهة
 ،1330عضو نهضت آزادي ايران
حمدال حنيف نژاد ،پدر محمد حنيف نژاد
رضا رئيس طوسي ،1315 ،عضو انجمن اسلمي دانشجويان دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
در انتهاي دهة 1330
محمدعلي سپانلو ،1318 ،همدورة خدمت وظيفةمحمد حنيف نژاد
عزت ال سحابي ،1309 ،عضو نهضت آزادي ايران 1358-1340
تقي شامخي ،1322 ،عضو انجمن اسلمي دانشجويان دانشكدة كشاورزي كرج در انتهاي دهة  1330و ابتداي
دهة 1340
حسين شاه حسيني ،1306 ،عضو جبهه ملي ايران،هم بندمحمد حنيف نژاد در زندان سال 1342
ميرصادق فرهنگي ،1319 ،عضو انجمن اسلمي دانشجويان دانشكدة كشاورزي كرج در انتهاي دهة  1330و
ابتداي دهة  ،1340همدورة تحصيليمحمد حنيف نژاد در دانشكدة كشاورزي كرج و هم بند وي در زندان سال
1342
ابوالحسن قائمي ،1318 ،شوهر خواهر سعيد محسن
عذرا محسن ،1321 ،خواهر سعيد محسن
مريم محسن ،1323 ،خواهر سعيد محسن

محمد محمدي گرگاني،

 ،1322عضو سازمان مجاهدين خلق ايران تا سال 1355

علي اكبر معين فر ،1307 ،از اعضاي انجمن اسلمي دانشجويان دانشكدة فني دانشگاه تهران در دهة 1320
هرمز مميزي ،1320 ،همدورة خدمت وظيفة محمد حنيف نژاد
لطف ال ميثمي ،1319 ،عضو انجمن اسلمي دانشجويان دانشكدة فني دانشگاه تهران ،عضو نهضت آزادي
ايران در بدو تأسيس ،عضو سازمان مجاهدين خلق ايران
محمد ميلني ،1318 ،هم كلسمحمد حنيف نژاد در تبريز ،عضو سازمان مجاهدين خلق ايران تا سال 1357
ابوتراب وكيلي ،1319 ،همدورة تحصيلي محمد حنيف نژاد در دانشكدة كشاورزي كرج
همراه تا سال  ،47مايل به درج نام نبود
همراه تا سال  ،48مايل به درج نام نبود
حبيب يكتا ،1319 ،عضو انجمن اسلمي دانشكدة فني دانشگاه تهران در انتهاي دهة  1330و ابتداي دهة 1340
و همراه دهة 40محمد حنيف نژاد
يونس يكتا ،1320 ،از دوستانمحمد حنيف نژاد

